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cirkulero de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEJA)

Veteranoj kaj novuloj
Informa kunveno dum la UK en Tel-AvivoLa kunveno de TEJA okazis, kadre de la UK en Tel-Aviv, di- manĉon la 30an de julio, en la salono Maschler. Kolektiĝis 11 personoj, el kiuj 5 estis mem- broj. Du esprimis sian volon aliĝi, Silvia Pilger el Nederlan- do, kaj MIYOSHI Etsuo el Japa- nio (ĉu la kolegoj rimarkas? - mecenato de la fondaĵo Cigno).
AĈar la prezidanto forestas, pro malsano, kiu ne estis serioza je nia trankviliĝo, la kunsido rezo- luciis nenion, nek okazis ŝanĝo en la estraro, kaj ĝi estis de nura informa karaktero. La sekretario klarigis la historion de la asocio, ekde la reorganizo (post la en- marĉiĝo sub la malnova struktu- ro) fare de Stefan Maui, tra posta financa krizo, ĝis la nuna stabi- liĝo. Inter la ĉestantaj veteranoj estis Gilbert Ledon, Istvan Erti, kiu baldaŭ retiriĝis el la salono, vokite aliloken, kaj KIKUSIMA
Necesas kritiko kaj memkritiko

Salutmesaĝoj de prezidanto kaj vicprezidantoKaraj kolegoj kaj gastoj!Bedaŭrinde mi - precipe pro san- problemoj - ne povas ĉeesti en Tel-Avivo, sed nia sekretario sa- me bone povas informi vin pri la ne tre bona stato de Tutmonda
AEsperantista Ĵurnalista Asocio. Mi kore salutas kaj deziras bo- nan sukceson al la kunveno kaj la tuta kongreso.Kiel scias precipe la ĵurnalistoj inter vi, la ankoraŭ daŭranta re- volucio en komunikado - precipe 

Kazuko, pli bone konata sub la plumnomo Krizantemo. Inter la nemembroj troviĝis Viŝnjo Brankoviĉ, prizorginto loĝistika de la ĉi-jara OSIEK-konferenco kaj unu el la probablaj prizor- gontoj de la zagreba UK.La artikolo aperinta en la kon- gresa Kuriero STel-Avivo sen- 
paŭze, n-ro 6, estis iom konfuzi- ta, ĉar ĝi estis kunkuirado fare de la redaktoro el du manuskriptoj, unu de via sekretario kaj la alia de Davor Grgat el Kroatio, kiu tute volontule submetis sian ra- porton, nepetite.Al la novaj aliĝintoj mi sendis novan pli simpligitan prospek- ton, anstataŭ la malnova iom

Aluksa, de TEJA, preparitan de Roland Rotsaert, kiu ankaŭ ĉee- stis en la telaviva kunsido.YAMASAKI Seiko 
la pli kaj pli potenca interreto - draste ŝanĝis kaj ŝanĝas ankaŭ laboradon de ĵurnalistoj. Be- daŭrinde la teknika progreso ofte estas akompanata de perdo de kvalito. Rapideco pli gravas ol solida informado, distro pli gra- vas ol serioza enhavo ktp. Jen de- fio por konsciaj ĵurnalistoj.Aliflanke ĝuste por ni esperanti- stoj, vivantaj en mondvasta dia- sporo, interreto alportas grandajn avantaĝojn.

Fulmrapide ni povas komuniki kaj interŝanĝi informojn. Preskaŭ ĉiuj Esperanto-gazetoj intertempe uzas tiun ĉi modernan teknikon de kunlaborado inter aŭtoroj kaj re- daktoroj. Cu per tio pliboniĝis an- kaŭ la kvalito, tion devas prijuĝi la uzantoj de niaj periodaĵoj kaj de ties retversioj.Mi persone vidas en interreto multan inform-rubon. Ŝajnas, ke ankaŭ esperantistojn miskondukas la disponata rapideco al malzorge- mo. Sed nia afero, la lingvo inter- nacia, estas serioza, tre serioza afero. Do ni ĉiam denove esploru nin per kritiko kaj memkritiko.Stefan Maui
***Mi ne partoprenos la kongreson en Tel-Aviv: ĉi-jare, restante en fora Britujo, mi televivos, ne te- lavivos. Bv. saluti mianome par- toprenantojn en la TEJA-kunsi- do.Pri la trejn-kurso nenio freŝa ra- portendas: neniu lastatempekompletigis la kurson kaj gajnis diplomon; intereso pri ĝi nulas - evidente pro manko de reklama- do; verdire - kiel mi diris en Ber- lino - la kurso bezonas revizia- don kaj „relanĉon“ eventuale kun du-tri novaj docentoj, sed pro ĉiam pli da premoj ĉe la universi- tato mi aktuale ne disponas tem- pon por tion entrepreni. Ja depri- miga sed honesta kaj realisma pritakso de la situacio.Paul Gubbins
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Landaj sekcioj en Bulgario, Ja- 
panio, Pollando kaj Ruslando

Membrokotizo: 10 eŭroj jare 
(B-landoj 2,50 EUR). Pagu al 
konto tejli-u ĉe FEL (adreso su- 
pre) aŭ al UEA-konto de TEĴA: 
ttmj-f.

Publika 
plendoleteroEstimata ĉefredaktoro Trifon- chovski,En la numero 186 de "Literatura Foiro14, sur la paĝo 175, vi publi- kigis faksimilon de privata lete- ro, sendita en 1986 de mi kaj mia eksedzino al Giorgio Silfer kaj Perla Ari Martinelli. Per tio vi le- zis miajn aŭtorajn rajtojn, ĉar vi ne petis permeson por la publiki- go. Laŭ la juro valida en Finn- lando, kaj evidente ankaŭ en Bulgarujo aŭ Svislando, sendita letero apartenas materie al ties ri- cevinto, sed la sendinto konser- vas la aŭtoran rajton decidi pri ĝia publikigo.Mi trovas la lezon kontraŭ miaj aŭtoraj rajtoj des pli grava, ĉar ne temis pri teksto celita por ape- rigo ie, nur ŝtelita por via revuo - sed temis pri teksto, kiu kiel privata letero estis evidente neni- el celita por publikigo.Por mi estas tro malfacile proce- si kontraŭ via revuo en tribunalo. Mi estas ankaŭ informita, ke la redaktoroj de via revuo ne mem- bras en Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, kaj tial mi ne povas uzi ties Arbitracian Komi- sionon por ricevi juston. Tial mia sola ebla reago estas ĉi tiu nefer- mita plendoletero, kiun ĉiu espe- rantisto povas libere publikigi.Al la personoj menciitaj en la le- tero de la jaro 1986 mi diras: evi- dente mi skribis ĝin surbaze de la informoj, kiujn mi tiutempe havis; sed mi ne celis ĝin por pu- blikigo, nek publikigus ĝin nun sen kontroli, ĉu miaj informoj ti- utempaj estis ĝustaj kaj komple- taj. Tial mi pardonpetas al ĉiuj menciitaj en la letero kaj esperas, ke la kontraŭleĝa aperigo ne malbonigos miajn personajn rila- tojn kun iu ajn - krom la ĉefre- daktoro de Literatura Foiro, kompreneble.Jouko Lindstedtj ouko .lindstedt@helsinki.fi

Instanco mankas

La kazo de Lindstdedt kaj simila 
problemo de Istvan Erti (kies Ver- 
ne-tradukon oni eldonis pirate) 
montras dilemon: en Esperantujo 
mankas ĝenerala instanco por pien- 
di ĉe kaj pri redakcioj kaj eldonejoj. 
La arbitracia komisiono de TEJA 
povas ekaktivi nur, se temas pri 
membro de la fakorganizaĵo.
Ni bezonus tian instancon, kiajn ha- 
vas pluraj landoj, al kiu povas tumi 
sin ĉiu ajn kun plendo. En kazo de 
verdikto redakcioj kaj eldonejoj 
estas devigataj, aperigi reĝustigon 
aŭ riproĉon. Sed kondiĉo por tia in- 
stanco estus, ke ĉiuj esperantistaj el- 
donejoj kaj redakcioj membrus en 
tia organizaĵo, financus ĝin kaj de- 
vigus sin, ankaŭ mem publikigi ver- 
dikton. Sole jam ekzisto de tia in- 
stanco efikus, ke ankaŭ en Esperan- 
tujo oni pli zorgeme atentus pri 
leĝoj kaj etiko. Cu estas utopio aŭ 
realigebla plano?

Stefan Maui

KasraportoFEL-konto:Saldo 1999-06-30 965,76 EUREnspezo 150,33 EURElspezo 10 EURSaldo 2000-06-30 1262,72EURUEA-konto (66,18 EUR):Enspezo 206,98 EUR Elspezo 0Saldo 2000-06-30 273,16 EUR
fNe forgesu paglia

Vi trovas sur la adres-etike- 
do malantaŭ via nomo duci- 
feran aldonon; tiu indikas la 
jaron de via lasta kotizpago, 
do 99 ekz. signifas, ke tiun ja- 
ron vi pagis, sed poste ne plu. 
Por renovigi vian membre- 
con, pagu al un u el niaj kontoj 
indikitaj en la kolofono. 
La ka si sto a nticipe petas par- 
donon pro eventualaj eraroj 
pri kotiz-pagoj; kiu trovis era- 
ro n, bonvolu inform i la kasi- 
ston, prefere kun dato kaj 
konto de la pago.
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